Pályázati feltételek
A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft.
(1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett http://babaszoba.hu weboldalon, s azon
belül a https://www.babaszoba.hu/mindent-a-babaert/ linken elérhető Mindent a babáért pelenkateszt és fotófeltöltő játék elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi
feltételekkel.
A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: Central Média).
A Pályázat támogatója: Procter Gamble Magyarország Kkt. (Budapest, Kisfaludy u. 38, 1082), a
Pályázat kiírásában és lebonyolításában nem vesz részt.
A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan
elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban
foglaltakat.
1. A Pályázaton résztvevő személyek
A Pályázaton részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy,
aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt
valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból
történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).
A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:



a szervező és a támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói;
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója,
stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a
jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az
elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Pályázót.
A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a
valóságnak.

2. A Pályázat leírása
A Pályázat során a Pályázónak a tesztelés céljára kapott Pampers Premium Care pelenkát kell
értékelnie egy online kérdőív segítségével, továbbá a tesztelést követően a Pályázatban való
résztvételhez egy olyan fotót kell feltöltenie, amelyben a Pályázó gyermekén látszik a tesztelésre
küldött Pampers Premium Care pelenka.
A fotó tartalmával kapcsolatos előírások az alábbi 4. pontban kerülnek részletesen kifejtésre.
A beküldött kép pályázat a Central Média általi automatikus – csak a szembetűnően jogsértő
tartalmak kiszűrésére szolgáló - jóváhagyást követően kerül ki a Pályázati oldalra a képfeltöltési
időszak alatt, és ezt követően 1 hét áll rendelkezésre a szavazatok begyűjtésére. A szavazási
időszak lezárultakor a legtöbb szavazattal rendelkező Pályázó nyeri meg a 800 darabos
pelenkacsomag nyereményt.
3. A Pályázat időtartama
A Pályázat 2019. június 24. 12:00 és augusztus 4. 12:00 között zajlik.
Jelentkezési időszak: 2019. június 24. 12:00-tól 2019. július 7. 10:00-ig tart.
Tesztelési időszak: 2019. július 8. 12:00-tól 2019. július 21. 10:00-ig tart.
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Képfeltöltési időszak: 2019. július 8. 12:00-tól 2019. augusztus 4. 10:00-ig tart.
Szavazási időszak: 2019. augusztus 5. 12:00-tól 2019. augusztus 11. 12:00-ig tart.
A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni a Jelentkezési időszak első napjának 12.00 órájától, a
Jelentkezési időszak utolsó napján 10.00 óráig, illetve a tesztpelenkák készletének (500 csomag)
erejéig lehetséges. A Jelentkezési időszak időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett
jelentkezések érvénytelenek.
A Képfeltöltési időszak időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok
nem kerülnek elbírálásra.
4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
4.1 A pályázó személyes adatainak megadásával (név, e-mail cím, telefonszám, postai cím,
pelenka mérete) igényelheti az ingyenes pelenkacsomagot tesztelésre. A főnyereményért azok
indulhatnak, akik a tesztelést követően kitöltenek egy online kérdőíves értékelést a pelenkáról,
illetve feltöltenek egy fotót a gyermekről, amelyen jól látszik a tesztelt Pampers Premium Care
pelenka.
A pályázó a fotót a http://babaszoba.hu/mindent-a-babaert oldalon tölthetik fel. A Pályázaton való
részvételnek nem feltétele a Babaszoba.hu-n történő regisztráció.
Jelentkezési időszak kezdete: 2019. június 24., hétfő 12:00 óra.
Képfeltöltési időszak vége: 2019. augusztus 4., 10:00 óra. (A 10:00 után feltöltött pályázati
munkák már nem vesznek részt a pályázatban.)
4.2 A fotóval (továbbiakban képanyag) kapcsolatos előírások:
a) A képanyagnak kifejezetten a Pályázat tematikájához kell kapcsolódnia, a pályázati
feltételeknek mindenben meg kell felelnie.
b) A képanyag semmiképpen nem foglalhat magába jogsértő, kiskorúakat veszélyeztető,
erkölcsileg megosztó, a Central Média vagy harmadik személy érdekeit sértő, vagy
egyébként a Babaszoba https://www.babaszoba.hu/info/hasznalat_feltetelei linken elérhető
tartalmi szabályzatába ütköző tartalmat vagy ábrázolást. A képanyagnak különösen
tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot, a személyhez fűződő jogokat, különösen
képmáshoz, személyes adatokhoz, magánélethez kapcsolódó jogokat és jogosultságokat,
továbbá a szerzői jogokat és védjegy jogosultságokat.
c) A Central Média a képanyag tartalmát csak a szembetűnő, azonnal észlelhető jogsértés
vagy jelen szabályzatba ütközés tekintetében tudja ellenőrzésnek alávetni, így a Pályázat
tartalmáért kizárólagosan a Pályázó tartozik felelősséggel.
d) A Pályázatban a Pályázón kívül megjelenhetnek más személyek is (családtagok, barátok),
azonban a Pályázó a képanyag beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fotón
a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból
harmadik személy (pl. a felvételt készítő személy) hozzájárulásához kötött,
bizonyíthatóan rendelkezik e személy(ek) közzétételhez, valamint a képmás, mint
személyes adat Central Digitális Média Kft. részére történő továbbításához és
kezeléséhez, valamint a Pályázathoz
kapcsolódóan a www.babaszoba.hu weboldalon és a Babaszoba.hu Facebookoldalain
(https://www.facebook.com/babaszoba.hu;
https://www.facebook.com/szulok.klubja)
történő
nyilvánosságra
hozatalához
szükséges hozzájárulásával.
e) A Pályázó a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan a Babaszoba.hu weboldalon
és a Babaszoba.hu Facebook-oldalain (https://www.facebook.com/babaszoba.hu;
https://www.facebook.com/szulok.klubja ) történő megjelenítéshez szükséges
mértékű, időben a Pályázat lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, ingyenes
felhasználási jogot enged a Central Digitális Média Kft.-nek. Pályázó a tartalom
beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített
felhasználási jog engedélyezésére jogosult.
4.3 Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben
harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben
bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden - a Central
Digitális Média Kft. által megkövetelt - intézkedést megtenni, és a Central Digitális Média
Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central
Digitális Média Kft.- t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal
összefüggésben éri vagy érte.
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4.4 A Central Média fenntartja a jogot, hogy a Pályázati anyagot részletes indoklás nélkül
eltávolítsa és a Pályázót annak tartalma miatt a Pályázatból kizárja.
Egy Pályázó csak egy email címmel regisztrálhat a Pályázatra.
Minden Pályázó csak 1 pályázati munkával indulhat.
Amennyiben egy Pályázó több
pályaművet tölt fel, úgy a Central Média választja ki a szavazási körbe kerülő pályaművet.
4.5 Megadandó adatok köre:
A Jelentkezési időszakban azon jelentkezők, akik jelentkeznek a teszt csomagokért és megadják az
adataikat (név, e-mail cím, telefonszám, postai cím, pelenka mérete) e-mailben kapnak egy linket,
amin a tesztelést követően értékelhetik a pelenkát és ugyanitt feltölthetik a fotót. Egy pályázó egy
pályamunkával egy e-mail címről pályázhat. Amennyiben több Pályázat érkezik be egy Pályázótól,
úgy a szerkesztőség választja ki a pályázatok közül a szavazási körbe kerülő pályaművet.
4.6 Minden pályázat előzetes moderáció alá esik, tehát a beküldött fotók csak abban az esetben
vehetnek részt a pályázaton, amennyiben a Central Média moderátora meggyőződött arról, hogy az
adott fotó szembeötlő módon nem sérti a részvételi feltételeket, ez azonban nem mentesíti a
Pályázók a Pályázat tartalmával kapcsolatos szavatosságvállalás alól. A moderálása a Pályázat
beérkezését követő 72 órán belül történik meg.
A Central Média saját hatáskörében szabadon dönt bármely pályamunka moderálásáról és nem
tartozik magyarázattal vagy felelősséggel a Pályázó vagy harmadik személy felé.
A pályázati anyaggal kapcsolatos adatkezelési igények az alábbi 10. pontban szereplő
elérhetőségeken érvényesíthetőek.
A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek ki a szavazási felületre (moderátori
engedélyt követően), akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen
és maradéktalanul teljesítik.
A Pályázat részvételi feltételei:







a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
az itt meghatározottak szerint a Pályázó és a képanyagban szereplő személyek személyes
adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban
foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
a Szervező többek között semmiképpen nem fogadhat el olyan Pályázatot,
o

amelyben a képanyagon a szereplők meztelenek;

o

amely nem biztonságos szituációban ábrázolja a képen szereplő személyeket (pl.
késsel, ollóval, olyan helyen, ahonnan leeshet stb.);

o

amelyben a képanyagon szereplő személy megalázó szituációban szerepel;

egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több
jelentkezés esetén a szerkesztőség választja ki az induló pályaművet;
a Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy amennyiben ő lesz a
Pályázat Nyertese, úgy küld magáról egy fotót, amin látszik a 800 db Pampers Premium
Care nyeremény. Hozzájárul, hogy ezt a képet a Babaszoba.hu és a Babaszoba Facebook
oldalain:
https://www.facebook.com/babaszoba.hu;
https://www.facebook.com/szulok.klubja közzétegyük.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a
Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül
elbírálásra.
A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat Jelentkezési időtartama alatt lehetséges, és a
jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.
5. Szavazás
Szavazási időszak kezdete: 2019. augusztus 5. 12:00 óra.
Szavazási időszak vége: 2019. augusztus 11. 12:00 óra.
A szavazás tisztasága érdekében a szavazás Facebook profillal történik. Egy Facebook profillal egy
Pályázóra csak egy alkalommal lehet szavazni a szavazás időszaka alatt.
A 7 napos szavazási időszak lezárásáig a legtöbb szavazatot nyert Pályázat feltöltője a játék
nyertese.
A szavazás Babaszoba.hu regisztrációhoz nem kötött.
6. Nyeremény
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A Pályázat nyereménye:
A nyertes pályázó minimum 800 db Pampers Premium Care márkájú pelenkát nyer.
A Central Média az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.
Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján
nyereményre jogosult Pályázó.
A nyeremény pelenkacsomag méreteit a nyertes állítja össze.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a Nyertes, aki a döntés után a képeinek
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás
kizárólag írásban tehető meg.
A nyeremény átvétele, azaz a pelenkacsomag kézbesítése előre egyeztetett időpontban történik. A
szervező legfeljebb három lehetséges időpont felajánlására köteles. Amennyiben a Nyertes ezen
időpontok egyikén sem veszi át a nyereményét, a nyereményre való jogosultságtól elesik.
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény,
akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a
Pályázó kötelesek együttműködni.
A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó
személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy
egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény
átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan
felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt
ki.
7. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása
A pályázatok elbírálása 2019. augusztus 12-én történik.
A pályázatokat a közönség szavazással értékeli, és a legtöbb szavazatott nyert Pályázat feltöltője a
nyertes.
A pályázat lezárása alkalmával pótnyertest választunk. Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem
jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem
veszi át, illetve igénybe, úgy a második legtöbb szavazatot nyert Pályázat feltöltője a nyertes.
Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban
meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást visszavonja.
8. Nyertesek értesítése
A nyertest a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a döntést követő három
munkanapon belül értesítjük. A postaláda küldemény fogadására alkalmas állapotáért a Pályázó
felel. Amennyiben a Pályázó az értesítés kiküldését követő 7 naptári napon belül nem veszi fel a
kapcsolatot a nyeremény átvétele érdekében a Central Médiával, a nyereményre való
jogosultságtól elesik, és helyébe pótnyertes lép.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, e-mail cím és
telefonszám megadása.
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9. A nyeremények kézbesítése, átvétele
A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele érdekében.
Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a
továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen
felelősség nem terheli.
Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn (a
kézbesítést követő 14 naptári napon belül) az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy
pótnyertest hirdetünk.
10. Adatkezelés
A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt
nem szabályozott kérdéseket a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti
ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-media-adatkezelesitajekoztato/ ).

1.

Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: Central Digitális Média Kft.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087886-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-199016
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Mészáros Kinga ügyvezető igazgató
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.
A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138
Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

2.

Adatkezelési cél és jogalap
A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a regisztráció során megadott adatainak alábbi
adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:
Kezelt adatok és az adatkezelés
megnevezése
A Pályázaton résztvevő Pályázó e-mail
címe, telefonszáma, postai címe és
pelenka mérete és amennyiben a
Pályázat tartalmazza, képmása
A Pályázaton résztvevő Pályázó e-mail
cím

Az adatkezelés célja

A Pályázat során beküldött fényképeken
szereplő,
a
Pályázótól
különböző
személyek képmása

A
Pályázat
lebonyolítása,
beleértve
a
pályázat
lezárását
A
Pályázat
lebonyolítása,

A Pályázat során beküldött fényképeket
kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan

A Pályázat lebonyolítása,
beleértve a teszt pelenkák
kiküldését és a pályázat
lezárását.
Átláthatóság
biztosítása,
többszörös
regisztráció
kiszűrése

Az
adatkezelés
jogalapja
Az érintett hozzájárulása

A Central Média és
Pályázók jogos érdekén
alapuló érdekmérlegelés,
jogos érdek: a Pályázat
tisztességessége,
egyenlő
esélyek
biztosítása
A Pályázó által szavatolt
érintetti hozzájárulás

Az
érintett
hozzájárulása, amelyet a
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nyilvános
közzététele
a
-http://babaszoba.hu/mindent-a-babaert
weboldalon
- a Babaszoba Facebook oldalain:
https://www.facebook.com/babaszoba.
hu;
https://www.facebook.com/szulok.klubj
a

átláthatóság
biztosítása

beküldő Pályázó szavatol

A Nyertes neve, a nyilvánosságra
hozatalt is beleértve.
A nyeremény fényképfelvételek, illetve a
nyeremény(ek) átvételéről kép-, hangilletve filmfelvételt készítése, a nyertes
Játékos(ok) képmásának, hangjának
rögzítse, és kizárólag a Pályázattal
kapcsolatosan nyilvánosságra hozatala
A Nyertes adatainak kezelése (név,
lakcím vagy tartózkodási hely, adószám
vagy adóazonosító jel)

Átláthatóság biztosítása

A Central Média jogos
érdekén
alapuló
érdekmérlegelés, jogos
érdek: bizalomépítés, a
Pályázat
tisztaságának
demonstrálása.

A nyerteshez kapcsolódó
adminisztráció,
a
nyeremény
átadása,
nyereményhez
kapcsolódó
adófizetési
kötelezettség
teljesítése

Jogi
kötelezettség
teljesítése, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi
XCII.
törvényen,
a
számvitelről szóló 2000.
évi
C.
törvény,
a
személyi
jövedelemadóról
szóló
1995. évi CXVII. törvény

3.

Az adatok megőrzési ideje
A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban
meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:
Kezelt adat
A Pályázaton résztvevő Pályázó e-mail címe,
telefonszáma, postacíme és pelenka mérete
A Pályázaton a Pályázó által beküldött fotók

A Nyertes adatainak kezelése (név, lakcím, email cím, pelenka mérete vagy tartózkodási
hely, szükség esetén adószám/adóazonosító
jel)

Időtartam
a Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
2019.
szeptember
30-ig
a
http://babaszoba.hu/mindent-a-babaert
weboldalon
a
Babaszoba
Facebook
oldalain:
https://www.facebook.com/babaszoba.hu;
https://www.facebook.com/szulok.klubja
8 év

A Central Digitális Média Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési
igényekről (Igényérvényesítési cím: info@babaszoba.hu Central Digitális Média Kft. Babaszoba.hu
1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési
feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
4.
Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
A nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében a nyereményt a GLS futárszolgálat részére
továbbítsa;
a)
A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Pályázók személyes adatai és
nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
b)
Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az
adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
5.
Az érintett jogai és jogorvoslat
Részletes tájékoztatást a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja
fejti
ki
részletesen
(link:
https://centralmediacsoport.hu/company/central-digitalis-mediaadatkezelesi-tajekoztato/ ).
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11. Felelősség
A Pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási
késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott
adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során
(vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel
kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben
kizárólag
a
Pályázókat
terheli.
A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve,
ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a
nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás
és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a
Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten
lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos,
a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Central Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,
teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média
nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a
Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem
érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes
hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett
hibákért és ezek következményeiért.
A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik
felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve
közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként
okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni
vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy
vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve
eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és
a Central Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central
Média-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
12. Egyéb
A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30. napig elérhető a
http://babaszoba.hu/mindent-a-babaert.
Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő
jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@babaszoba.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a
levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Kelt: Budapest, 2019. június 24.
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